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Doel van het document Projectvoorstel Ontwikkelimpuls
Begaafdheid

Hier kunt u een projectvoorstel indienen voor een Ontwikkelimpuls Begaafdheid. Met als

doel een structureel en school specifiek aanbod voor de ondersteuning aan (hoog)begaafde

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voorwaarde hierbij is dat de school de
basisondersteuning voor begaafde leerlingen aantoonbaar op orde heeft.

Op onze website vindt u de uitleg over de expertschool en hoe uw school expertschool kan

worden. Het ingevulde document mailt u naar begaafdheid@sppoh.nl.

Een project kan worden toegekend, aangehouden of afgewezen. Indien het project wordt

aangehouden, vraagt de adviescommissie om aanvullingen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar begaafdheid@sppoh.nl of bellen met 0703156349 en vragen naar Eefje van der Klauw of Linda de Wekker.
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1. Aanleiding en beginsituatie
<Beschrijf hier kort en krachtig op welke wijze u op dit moment de basisondersteuning
vormgeeft en waarom u dit projectvoorstel doet. Wat is de aanleiding voor het
projectvoorstel. En waar sta je op dit moment als school wanneer het gaat om een aanbod
aan begaafde leerlingen >

2. Projectomschrijving
2.1 Doelstelling, toelichting
<Licht hier de doelen die u met het project nastreeft toe, zo mogelijk in relatie tot elkaar>
1.
2.
3.

<Beschrijf kort:
• Hoe draagt het project bij aan de doelen van uw organisatie, plannen en
programma’s. Beschrijf tevens waarom gekozen is voor de doelstellingen en
resultaten van het project.
• Hoe vergroot het project het dekkend aanbod binnen Haaglanden?
• Vul hier de belangrijkste motieven/drijfveren in om het project te starten (vb. kans
op verbetering proces/aanpak/kwaliteit, knelpunt wegwerken)>

2.2 Doelgroep
<Geef aan voor welke doelgroep met betrekking tot (hoog)begaafdheid de projectaanvraag
is>
2.3 Betrokken partijen

<Geef aan welke andere partijen betrokken zijn bij het project en wat hun rol/belang is.

Intern gaat over wat er binnen de school georganiseerd wordt. Extern beantwoordt de

vraag hoe het project bijdraagt aan een dekkend aanbod.>

2.4 Inhoud en resultaten
<Beschrijf hier de inhoud van het project en de resultaten die u wilt bereiken, wat zien we
als het project afgerond is?>
2.5 Monitoring
<Beschrijf hier hoe de resultaten gemeten worden>
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2.6 Tijd
<Beschrijf hier het tijdpad, plan van aanpak ten behoeve van het project>
2.7 Financiering
<Beschrijf hier op hoofdlijnen hoe het project wordt vormgegeven. Geef hierbij de kosten
aan die in deze fase worden gemaakt (zie voorbeeld berekeningsmodel in de bijlage)>
Toelichting financiële implicaties:
- Geschatte projectkosten
- Te dekken uit budget school
- Te dekken uit projectbijdrage SPPOH
- Moment van uitbetaling bepalen (januari of september kalenderjaar)

2.8 Randvoorwaarden en uitgangspunten
<Beschrijf kort wat nodig is om het project succesvol te laten verlopen>
2.9 Duurzaamheid
<Beschrijf hoe de school zich als expertschool blijft inzetten en profileren na de
projectfase van 2 jaar. Denk hierbij aan vragen als: Hoe gaat de school de
oplossingsrichting voortzetten? Hoe wordt de expertschool geborgd, zodat het ook kan
voortbestaan na twee jaar?>
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3. Totstandkoming van het plan en ondertekening
Wijzigingen
Versie

Datum

Auteur

Afgestemd met

Verzonden aan

Aanpassing

0.1

concept

Gebruikte literatuur / brondocumenten
Titel

Auteur

Versie / datum

Tekening voor akkoord
Naam directeur:
Bestuur:
School:
Locatie:
Datum:

Handtekening

Tekening akkoord cofinanciering

Handtekening directie school
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Handtekening directeur SPPOH

4. Bijlage
Voorbeeld van projectbegroting tot Ontwikkelimpuls Begaafdheid op basis van
cofinanciering
Totaal Project
Inkomsten

Uitgaven

Uitvoering

Uit budget school
Projectsubsidie SPPOH

Reguliere inzet leerkracht/OA
Extra inzet Onderwijsassistent

Uitbetaling projectsubsidie

Jan 20../ sep 20..

SPPOH

Mogelijk subsidie gemeente

Jan 20../ sep 20..
€

Projectkosten
Projectleiding school
Projectondersteuning
Scholing/evaluatie
Extern advies
Advies/begeleiding S(B)O

Totaal
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Totaal

